
Protokoll från årsmötet med Föreningen Sydöstra Uppsala, 
söndagen den 21 november 2021 i Sävja kulturcentrum 
 
* Årsmötet öppnades av ordförande Marguerite Sjöström därefter presenterade sig 
samtliga medlemmar i styrelsen. 
 
*  Till ordförande för mötet valdes Lars Mellwing och till sekreterare Lilianne 
Abramsson Zetterberg. 
 
*  Till justeringsman valdes Thonny Wall och Gregor Theolin. 
 
*  Verksamhetsberättelse;  Styrelsens vice ordförande Eva Jonsson berättade om 
tiden som gått sedan föreningen bildades. Här följer några av de punkter som Eva 
framförde; 
  Föreningen bildades den 4 oktober 2020 och ganska snart därefter anmälde sig 
cirka 800 personer som medlemmar. Medlemsantalet har under tiden utökats till 
knappt 1100 personer idag. Sedan bildandet av föreningen så har ett tiotal digitala 
styrelsemöten genomförts samt webb-möten med politiker. Förutom det stora 
antalet insändare i UNT som förekommit i frågan kring Sydöstra Staden så har 
föreningen själv bidragit med en handfull insändare.  Föreningen har samarbetat 
med andra föreningar i Uppsala som också har verkat mot förtätning av olika 
stadsdelar. Tre demonstrationer har genomförts, två på Nåntuna kullar och en sko-
demonstration på Stora torget (480 sko-par). Förutom alla yttranden som tillsänts 
kommunen från privatpersoner och olika föreningar så har Föreningen Sydöstra 
Uppsala bidragit med ett mycket stort antal inskickade yttranden – totalt inkom till 
kommunen cirka 1800 yttrande efter den andra Fördjupade översiktsplanen. 
 
*  Ekonomisk berättelse.  Föreningens budget är mycket begränsad eftersom bl.a. 
inga medlemsavgifter finns. Däremot har frivilliga skänkt pengar och från 60 olika 
bidragsgivare fick föreningen in 13 000 kronor. Efter utgifter för polistillstånd, 
papperstryckning, skyltar, verktyg för e-post, så finns idag 6000 kronor i kassan. 
Här är det viktigt att påpeka att ingen av styrelsens medlemmar arvoderas – allt är 
frivilligt arbete. 
 
* Till kassör valdes Roland Westman och till revisor utsågs Monica Alsterberg. 
 
*  Styrelsen gavs ansvarsfrihet vid årsmötet 
 
*  Val av styrelse Marguerite Sjöström, ordf., Eva Jonsson, vice ordf., till ledamöter 
valdes; Lars Mellwing (ny), Roland Westman (ny), Peter Andersson (omval), 
Lilianne A Zetterberg (ny) samt Aila Gengelbach (suppl.). 
 
* Inga motioner har inkommit 
 
* I den fria diskussionen som följde framkom att beslut kring FÖP:en skall fattas 
den 24 /11 (KS) därefter den 13/12 nytt beslut av kommunfullmäktige. Möjlighet till 
överklagning av FÖP:en finns och bör genomföras av föreningen. Demonstration 
på stan den 4 december i år. I dagarna finns en detaljplan för Uppsävjaskolan 



forts. 

 

utbyggnad – en plan som bör granskas. Avslutningsvis påmindes mötesdeltagarna 
om att hjälpa till med styrelsens arbete samt att engagera vänner och bekanta att 
deltaga vid demonstrationen den 4 december. Även andra personer som inte bor 
här i vårt område men som protesterar mot den stora förtätning av byggnader i 
olika stadsdelar är välkomna att vara med i tåget. 
 
 
 
Med pennan satt:  Lilianne Abramsson Zetterberg 
 
 


